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z elôször 1989. január 21-én,
a Vígszínházban játszott

darab keletkezéstörténete sokszor
megörökítést nyert, talán azért
is, mert úgy tûnik belôle: e szín -
mû szeretett volna elbújni a világ
szeme elôl. Eredetijét Arthur
Schnitz ler osztrák író 1897-ben
vetette papírra. Kis példányszá-
mos magánkiadása alig valakihez
jutott el. A cenzúrához minden-
esetre igen, s az „erkölcstelen” al-
kotásra nem stemplizték a bemu-
tatási engedély pecsétjét. 1904
óta, Bródy Sándornak köszönhe-
tôen, ismeretes magyar fordítása
(Körbe-körbe; nyolcvan esztendô-
vel késôbb, Györffy Miklós tollán:
Körtánc). Az 1912. október 12-i vi-
lágpremier három nappal késôbbi
betiltásával Budapest büszkélked-
het. Bécsben utóbb ment egy kis
ideig a tíz kétszereplôs jelenetbôl
álló füzér, de 1921 telén az erkölcs
nevében tiltakozó és törô-zúzó
tüntetôk úgy szétverték a Volks -
theatert, hogy a produkcióval
együtt a copyright is elillant. 1981
óta él ismét a játszási jog. Horvai
István a Vígben mûsorra is tûzet-
te a botrányos Schnitzlert – re -
mél ve, hogy Kardos G. Györgytôl
aktualizált-adaptált átiratot kap.
Címet (Körmagyar) kapott is, tár-
sadalmi vígjátékot azonban nem,
sem Kardostól, sem az örökébe lé-
pett Kornis Mihálytól. Aztán Kor -
nis rövid idô („3 hét és 3 nap”)
alatt mégiscsak elkészítette az át-
dolgozást, amelynek színrevitele a
rendszerváltozással szinkron ma-
gyar színház sok bírálatot, ellenér-
zést kiváltó, ám kedvelt és emble-
matikus elôadása lett. A Horvai-
rendezés színpadképe különféle
fényforrások, lámpatestek egy szer -
re látható (sok szimultán helyszínt,

egész országot felidézô) tömkelegével arra a társadalmi és kommuni-
kációs sötétségre, etikai és érzelmi nihilre világított rá, amely a felszín
(a szeretkezések sorozata) alatt igazibb témája a „komoly bohózat”
mûfajú Kornis-drámának.

Bár a vendégszövegekkel bôségesen gazdálkodó darabszövet egyik
utolsó mondata a részegen, újévkor elcsuklott „Íme, hát megleltem ha-
zámat” (József Attila – mai tudásunk szerint – utolsó elôtti versének
kezdése), arra nemigen jut figyelem, hogy a szerzô ugyanezen költe-
ménybôl [Ime, hát megleltem hazámat…] mottót is kiemelt mûve oltal-
mára: „E föld befogad, mint a persely”. Nem könnyû értelmezni a dia-
lógusokkal, a Körmagyar egész kritikai szellemiségével kevéssé korrelá-
ló, önvallomásos-szózatos („Itt élned, halnod kell…”) sort (az Újvilágból
látszólag csak némi biznisz meg egypár numera kedvéért idelátogató
egykori hazánkfia, a milliomos Tom Révész alkoholszagú ajkáról).
Ahhoz nem elég extenzív, s fôleg nem elég intenzív színmû Kornisé,
hogy a „mindnyájan benne vagyunk” (fôként Nádas Péter egzisztenciá-
lis modelldrámáival kapcsolatban emlegetett) képzete határozottan fel-

merülhetne. Groteszkebb – malac darab-
ban malacperselyesebb – asszociációk
sem tolulnak elô.

Szerettem volna a Vígbôl a Pesti Színház kamarakörülményei közé
áttelepített Körmagyart a mottó kulcsával is nyitni. Ehelyett azon vettem
észre magam: mintha Hegedûs D. Géza megfontolt mozdulatokkal,

Tarján Tamás
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nagy komolysággal egy mûanyag perselybe ejtené bele a jeleneteket –
az epizódérmék koppanásának se szép hangja nincs, se a persellyel
nem tudok mit kezdeni. Teleget a bendôje, de nincs hozzáférés a ma-
nihoz. Feszegetni lehet, széttörni nem, mint a jó öreg cserépállat „ló-
duljkasszát”, s csak elnehezülten érdektelen a tárgy.

Mindenekelôtt nyelvi-stilisztikai kelepce tartja fogva az ôsbemutatóra
nem hasonlító reprízt. Mindenki – a dramaturg Radnóti Zsuzsa is –

tisztában volt vele: majdnem két évti-
zed épp az az avulási periódus, amely
alatt a közvetlen szövegutalások (appli-

kált hirdetések, publicisztikai fordulatok, múlt évezredbeli megszólítások
stb.), tegnapi divatszavak annyira kopnak meg, hogy még nincs idejük
újra kifényesedni. Ritka az olyan reklám, amely szövegének stílushatá-
sát, társadalmi környezetének gazdasági, manipulatív és más üzenetét
zökkenô nélküli hatékonysággal és/vagy ironikussággal fenntartja
(ahogy – például – a „Fabulon a bôre ôre…” versezet, számos összetevô
eredményeként). Kornis jobbára nem ilyenekkel operált 1989-ben. Ami
akkor nyelvi evidenciának, össznemzeti nyelvi kötôelemnek számított
(sláger- és hirdetésfoszlányok, preferált szófordulatok, falfirkák stb.),
azt ma az idôsebbnek dekódolnia kell, a fiatalabb pedig magyarázatot
kér (a sárvári termálkristály letûnt propagálásának kompakt klipjére
ugyanúgy, mint a „Már megint itt van a szerelem”-brummogás politi-
kai háttérzónájára). Ugyanakkor a joggal öntudatos író sem tévedett,
midôn a számára most felkínált szövegfrissítési, újrafésülési lehetôség-
gel nem élt (csupán néhány textushely elhagyása történt meg. A Ta -
nácsköztársaság – és évszáma – már oly jelentésszegény, hogy A férj
[az öregedô káder] Az édes kislány forgószeles fiatalsága mellett a saját
ötvenkilenc súlyos életévét nem nyugtázhatja a negyven, „Meg még a di-
adalmas tizenkilenc” hajdan nevetésorkánt gerjesztô körülírásával). A Kör -
magyar sárvárikristályostul, mohabácsistul, vácimihályostul is újra in-
tenzívebben mûködô szövegstruktúrává válhat. Idô kérdése (is). Csak
épp manapság, a kortárs magyar dráma tudatosan nyelv- és nyelvtan-
rontó, dekonstruáló, „káromkodós”-vaskos nyelvi fordulatának regnálá-
sakor nem versenyképes a színmû – Szamanta Foksszal, a Bak és a Dzset
testillatósítóval, Leninnel és a Lenin körúttal felszerelkezve. A Góbé

étterem helyiségében – a Rákóczi
téri kurvák vadászterületén – már
az oda befészkelt kínai bolt utód-
jának az utódja helyett is más üze-
mel. S hol van mára a rosszlányai -
tól megfosztott tér városi folklórt
képzô hagyománya…! (Nota bene:
elfogadna ma egy, az idôk szavát
meghalló színház olyan Körbe-kör-
be-variánst, amelyben a nôknek
folyvást férfiakkal, a férfiaknak
csakis nôkkel akadt testi elintézni-
valójuk…?)

Hegedûs rendezésének hal-
ványsága nem kis részben a nyelvi
matéria keltette, érezhetô tanács-
talanságból származik. Sajnos
Nagy Viktória díszletei sem váltak
be: még a kisszínházi terek is lö-
työgôsek, unalmasak maradtak.
Pedig egy-egy tárgy a fehér háttér-
vászon elôtti fekete sziluettje
(mondjuk, a szobakerékpáré, mely -
nek rendszeres használata esetleg
a még kujonkodni vágyó öregfiú
potenciáját is növeli) címerként
beszélhetné el a tíz fejezetet. Az
elhangzó szavak és a látvány sok-
szor kiaknázatlanul felesel egy-
mással (egy satnya párthivatali
asztalka alsó polca „bárszekrény”
lenne stb.). A ruhák egy fokkal
jobbak. Ha szándékos törekvés az
erotika majdnem teljes mellôzése
az öltöztetésben, azzal a kefélést a
történések középpontjában tartó
mû újabb színeket vesztett.

Az elôadás messze áll a késztôl.
Az egymásba indázó jelenetek
(minden alakot kétszer látunk,
mindig egy új jön a már ismert
mellé) kevés összeforrott duóval
örvendeztetnek meg. Az utcalány-
szerep ismétlésétôl ezúttal sem
tehermentesített Pap Vera ugyan
fanyar, emberséges luvnyával in-
dít, de Lajos András (A katona)
csak sótlanul járkál, hangoskodik
körötte. Danis Lídia szociológiai -
lag a kelleténél emeltebben fogal-
mazza A takarítónô figuráját, a
mér téktartó Kamarás Iván annyira
kivár a mohó bunkósággal, hogy
majdnem le is késik róla. Az egy
hangot végigcsicsergô-csavaró Sza -
bó Gabi (A fiatalasszony) oldalán
aztán Kamarás a jobb teljesítmé-
nyek egyikét teremti meg. Szabó
blazírtabban tovább csicsereg, ér-
kezik Reviczky Gábor (A férj). Meg -
játszós, mesterkélt, csak épp nem

Hegyi Barbara (A színésznô) 
és Varju Kálmán (Az író)

S
c

h
il

le
r 

K
a

ta
 f

e
lv

é
te

le
i


